CONTEÚDOS PARA EXAME FINAL – 2017
6º Ano EM
LÍNGUA PORTUGUESA


Produção e Interpretação textual;



Linguagem verbal e não verbal;



Dígrafo e encontro consonantal;



Substantivos (identificação e classificação);



Substantivos biformes e uniformes;



Substantivos epicenos, comum de dois gêneros e sobrecomuns;



Adjetivos e suas locuções;



Artigos definidos e indefinidos;



Numerais (identificação, classificação e ortografia);



Advérbios e suas circunstâncias.

LÍNGUA INGLESA


Perguntas e respostas pessoais:



what’s your name?



Where are you from?



Imperative



Perguntas com: what and who



Demonstrative pronouns



Verb to be (affirmative, interrogative, negative forms and short answers in
the Simple present)



Perguntas com “How old?” / Numbers



Descrever lugares



Perguntas com Where



Partes da casa



There is /There are



Preposicoes de lugar



Moveis



Adjetivos para descrever lugares.

CIÊNCIAS


Astronomia e Sistema Solar



Atmosfera



Geologia Terrestre: camadas do planeta/ciclo das rochas



Vulcanismo e tectônica de placas



Solo / Poluição



Lixo e reciclagem



Água no planeta/Mudanças de estados físicos



Saneamento básico



Poluição atmosférica



Ecologia

MATEMÁTICA


Números naturais e suas operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação e radiciação).



Múltiplos, divisores e critérios de divisibilidade.
(Divisibilidade por 2, por 3, por 5, por 6 e por 10).



Números primos e compostos



Fatoração por decomposição em números primos.



Frações e suas operações (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e radiciação).



Números decimais (adição, subtração e multiplicação).



Geometria: sólidos geométricos e figuras geométricas.

HISTÓRIA
Consultar o Livro Didático nas unidades mencionadas abaixo:


Unidade 1 (Capítulos 1, 2 e 3);



Unidade 2 (Capítulo 1);



Unidade 3 (Capítulos 1 e 2);



Unidade 4 (Capítulos 1 e 2)



Unidade 6 (Capítulo 1)

ENSINO RELIGIOSO


Virtudes e valores cristãos;



Ecumenismo;



Catolicismo romano x catolicismo ortodoxo,



Protestantismo, Anglicanismo e Calvinismo;



Divisão da Igreja Cristã;



Classificação das religiões.

GEOGRAFIA


Espaço Geográfico (espaço natural e cultural)



Os movimentos da Terra (rotação e translação)



A rosa dos ventos.



Paralelos e Zonas da Terra



Latitude e Longitude.



Fusos Horários



Relevo



Tempo



Clima

